
Dispositiu de Servei  

Diada de Sant Jordi 
 
 

Informació general 
 

Introducció 
 
El Gremi de Llibreters de Catalunya, juntament amb el Gremi de Floristes organitzen 
una Diada de Sant Jordi amb un espai central, al pg. de Gràcia (entre pl. Catalunya i 
Aragó), i diferents espais secundaris distribuïts per 8 districtes de la ciutat (Ciutat Vella, 
l’Eixample, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí), destinats 
tots ells, a la venda de roses i llibres. 
 

Data i horari 
 
Divendres 23 d’abril, de les 10.00 i fins a les 20.00 hores. 
 

Espais  
 
Espai central 
 
L’espai central de celebració de la Diada està ubicat a la calçada central del pg. de 
Gràcia (amb afectació als laterals i carrers transversals oberts al trànsit) des de pl. 
Catalunya fins a Aragó, subdividit en 4 trams: 
 
- De pl. Catalunya a Gran Via CC. 
 
- De Gran Via CC a Diputació. 
 
- De Diputació a Consell de Cent. 
 
- De Consell de Cent a Aragó.  
 
 

Cronològic 
 
Espai central (pg. de Gràcia) 
 

Dies Horaris Activitats 

23 

05.00 h. Tall de trànsit 

De 10.00 a 
20.00 h. 

Celebració Diada de Sant Jordi 

24 00.00 h. Restabliment del trànsit 

 

 
 
 
 
 



Espai central (pg. de Gràcia) 
 
Afectacions transport públic 
 
Accessos / sortides estacions de Metro i ADIF 
 
Els accessos i sortides de Metro i Rodalies ubicats al pg. de Gràcia entre pl. Catalunya 
i Aragó quedaran fora de la zona acotada per l’organització. 
 
Afectacions Pàrquings 
 
Per tal de facilitar el funcionament del pàrquing Saba Bamsa ubicat al subsòl de pg. 
Gràcia, s’estableixen les següents mesures: 
 
- S’habilita  com a entrada i sortida al pàrquing les ubicades al pg. Gràcia amb 

Diputació. Es col·locarà una línia de cons per tal delimitar l’entrada i sortida dels 
vehicles al pàrquing. 
  

- La resta de entrades i sortides de vehicles (entre la pl. Catalunya i Aragó) quedaran 
tancades.  

 

 

Mesures de caràcter general 

 
Prohibició d’estacionaments 

 
Es prohibeix l’estacionament de vehicles (inclús vehicles de dues rodes als llocs 
autoritzats i voreres), des de les 20.00 hores del dia 22 i fins a les 00.00 hores del 
dia 24 d’abril a: 
 
- Pg. de Gràcia (calçada central / ambdós costats), des de pl. Catalunya a Gran Via 

CC. 
 

Mobilitat 
 
Evitar posada en moviment 
 
Es prohibeix la circulació, des de les 05.00 hores del dia 23 fins a les 00.00 hores del 
dia 24, a les vies següents:  
 
- Pg. de Gràcia (laterals ambdós costats), des de Gran Via CC a Aragó. 
 
Tall de trànsit 
 
- Pg. de Gràcia 

 
A partir de les 05.00 hores del dia 23 d’abril, es tancarà a la circulació de vehicles la 
calçada central i els laterals entre pl. Catalunya i Aragó. La circulació tranversal no es 
veurà afectada.  
 

Es preveu que aquest tall es dugui a terme fins a les 00.00 hores del dia 24 d’abril. 
 


